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V. ročník Velké ceny UNITOP ČR 
 v alpském lyžování 

Pořadatel:   SKP Kometa Brno 

Termín konání:  sobota 7.března 2009 

Místo konání:  SKI centrum Sněžník, Dolní Morava, Pardubický kraj 

Startovní předpis: pravidla FIS 
Pořad závodů: VC UNITOP ČR je vypsána v závodě „obří slalom“ na dvě kola 

Účastníci závodů: policisté a zaměstnanci útvarů MV a PČR  a členové SKP/PSK 

Kategorie: muži I. kategorie ………… do 40 let a mladší (roč.1969 a ml.) 
 muži II. kategorie ………... 41 let a starší(ročník 1968 a starší) 
 ženy ……………………….. bez rozdílu věku 
 
Činovníci: technický delegát UNITOP ČR: Mgr. Petra Drbohlavová 
 sekretář závodů: Ing. Jan Radoberský 
 hlavní rozhodčí: Ing. Jiří Chalupník   
 velitel tratě: Ing. Tomáš Brožek 
 lékař závodů: prof. MUDr. Jan Wechsler CSs. 
 
Závodní kancelář: Chata „Marcelka“ (dojezd na sjezdovce „A“)  Dolní Morava 
 
Přihlášky do závodu: Sportovní klub Policie Kometa Brno 
 Bauerova 5 
 603 00 Brno 
 telefon 974 623 732 
 fax 543 211 691 
 E-mail skpkometa@iol.cz  
 
Časový program (plán může být přizpůsoben povětrnostním podmínkám) : 

9:00 do 10:30 závodní kancelář  Prezentace závodníků  

11:00 – 13:00 Individuální rozcvičení  

13:30 Prohlídka tratě  
14:00   Zahájení závodů start dle rozlosování,  1. kolo závodu žen, 
   bezprostředně navazuje kategorie II. muži a kategorie I. muži 
15:00   2 kolo –závod žen, bezprostředně navazuje kategorie II. muži 
   a kategorie I. muži 

30 minut po dojetí posledního závodníka vyhlášení výsledků v prostoru cíle. 
Ceny: první tři soutěžící v každé kategorii obdrží medaili a věcnou cenu 
 
Organizační pokyny:  vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst je parkování nutné na 
 centrálním parkovišti odvoz na tratě skibusem dle jízdního řádu 
 ubytování pořadatel nezajišťuje 
 stravování na vlastní náklady v místě konání 
 
Upozornění: účastníci startují na vlastní nebezpeční a jsou si vědomi svého zdravotního 
 stavu.  
 

Sledujete webové stránky www.kometabrno.cz nebo www.policie-sport.cz, kde bude aktuálně 
uveřejněno zda se závod koná. 

 
Webová kamera on – line 

http://www.holidayinfo.cz/zima/kamera.php?lang=1&ro=1&cntry=1&rg=17&loc=5&cat=7 
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Příjezd do SKI centra  
 

 


